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ِ َنْ�َ�ُ�ُه َوَنْ�َ�ِع�ُ�ُه َوَنْ�َ�ْغِفُ�ُه َوَنُع�ُذ ِ�ا�  ِمْ� ُشُ�وِر أنفُ إن  ِ�َ�ا َوِمْ� اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

َ� َلُه َوَأْشَهُ� أن ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال َهادِ  َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال

 ال ِإَلَه ِإال هللا  َوْحَ�ُه ال َشِ��َ� َلُه َوأن ُمَ��ًَّ�ا َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه.

َلْ�ِه َصلَّى ُهللا عَ فإن أص�ق ال��ی� ��اب هللا وأح�� اله�� ه�� م��� و�ع� 

وش� األم�ر ُم��ثاتها، و�ل م��ثٍة ب�عة، و�ل ب�عة ضاللة، و�ل  َوَسلَّ�َ 

 .ضاللة في ال�ار

  ج�ة ال�ح��وصف  ع�: ال��ی� ن�اصل إن شاء هللا تعالى

g َسْ�ُ� الفق�اء لألغ��اء في دخ�ل ال��ة:  

  _س���� الفق�� الغ�ي في دخ�ل ال��ة �����ائة عام

ْ�ُخُل ُفَقَ�اُء یَ َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل: " _

  َقْ�َل أَْغِ�َ�اِئِهْ� ِبِ�ْ�ِف َیْ�ٍم، َوُهَ� َخْ�ُ� ِماَئِة َعاٍم " اْلُ�ْ�ِلِ��َ� اْلَ��َّةَ 

  )2354)، س�� ال��م��(8521م��� أح��(

 َوِ�نَّ َیْ�ًما َوَ�ْ�َ�ْعِ�ُل�َنَ� ِ�اْلَعَ�اِب َوَلْ� ُ�ْ�ِلَف �َُّ َوْعَ�هُ {_قال س��انه وتعالى: 

وَن (   [ال�ج] })47ِعْ�َ� َر�َِّ� َ�َأْلِف َسَ�ٍة ِم�َّا َتُع�ُّ

_ال��م في اآلخ�ة �ألف س�ة وتل� م��لة فال��م ���ل س�اء ع�� أهل ال��ة 

أو أهل ال�ار، والفق�اء س��خل�ن ال��ة ق�ل األغ��اء ب��ف ی�م أ� خ���ائة 

 ةوصف الجن 
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عام، ففي ال�ق� ال�� ی���� ��ه األغ��اء ل��ة اإلذن له� ب�خ�ل ال��ة 

�او� ائة عام، فهل ت���ن الفق�اء ُم����ع�ن وُم�ع��ن ب���� ال��ة م�� خ���

ال����ن أو ال���ن عام ال�ي ق�اها الغ�ي في ال�ن�ا ُم�عً�ا تل� ال���ات 

  ؟ي س�قه بها الفق�� في دخ�ل ال��ةال����ائة ال�

_إذن الب� للفق�� أن ���� و����� وال ���� على أق�ار هللا وال ���� 

  .الغ�ي ����ع أج�ه، وال ی���� ع�� ض�� ال��� و����ي و���ع

ألن �ل ه�ه األم�ر ت�د� إلى نق�ان األج�، فالفق�� ال�اب� على أق�ار _

هللا، ال�اضي ��ا ُقِ�� له، الُ����� ألج� ص��ه ع�� ر�ه، ه�ا الفق�� ه� ال�� 

  ���� الغ�ي، والفق�� ال��ي ه� ال�� ُ��ف� على الغ�ي

 _ألن َم� ی��� إلى الغ�ي ن��ة ثا��ة ���ه م���ً�ا ف�� م� ال�ق� اس��ف�

ل على ال�ال و���عه ث� ��� سُ��اس� على ه�ا ال�ال، ه�ا  ح�ى ی���َّ

��عل ال�ا�� إل�ه ُم�ف� عل�ه م�ا ه� ��ه وم�ا ه� ُمق�ل عل�ه، فال ی��ه� ��ا 

ع��ه م� نع�ة دن���ة زائلة ال م�الة ح�ى ل� �ان� �ل أم�اله ق� ج�عها م� 

�ى الغ�ي ال�� ال�الل(ألن ال�� ج�عها م� ح�ام له حال آخ� م��لف) ف�

ج�ع ماله م� ال�الل ال��� ����� ال�فقة ل�اذا ؟ ألن ح�ا�ه س���ل، و�ذا 

كان ق� ج�عه �الفعل م� حالل فهل أنفقه في ال�الل أم أنه وقع على أقل 

تق�ی� في ال���ی�، وه�ا ه� حال أ� غ�ي �ق�ً�ا، فأ� غ�ي �قع في ال���ی� 

الفق�� س���� دخ�له دخ�ل  والب� وم� ال�����ل أن ی���، و�ال�الي فإن

الغ�ي إلى ال��ة ��ق�ار خ���ائة عام ول� �ان مال الغ�ي م���ع �له م� 

ال�الل رغ� أن ه�ا األم� ن��ه م� ال�ع� خاصًة في ه�ا ال�م� ال�� ن�� 
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��ه ف���ة ه�الء ال�ی� ���ع�ن أم�اله� م� ال�الل ت�اد ت��ن واح� في 

ال�ال ه� ال�عامل مع ال���ك ل�أخ� األلف، فأقل ما ���� أن �فعله جامع 

  .�ع� الق�وض ه�ا ه� أقل شيء

ا�ََّلْعُ� ِفي «َعْ� ِعْ�َ�اَن ْبِ� ُحَ�ْ�ٍ�، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل: _

 »َأْكَ�َ� أَْهِلَها الّ�َِ�اءَ  ، َوا�ََّلْعُ� ِفي ال�َّاِر َفَ�َأْی�ُ َأْكَ�َ� أَْهِلَها الُفَقَ�اءَ الَ��َِّة َفَ�َأْیُ� 

  )2737)، أخ�جه م�ل�(3241أخ�جه ال��ار�(

ال��اء  �ن س�� �ب��ض�ح  صلى هللا عل�ه وسل�_وفي ح�یٍ� آخ� قام ال��ي 

  :ه� أك�� أهل ال�ار فقال

ُأِر�ُ� ال�َّاَر َفِإَذا َأْكَ�ُ� «َعِ� اْبِ� َ��َّاٍس، َقاَل: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  

، َوَ�ْ�ُفْ�َن ْ�َن الَعِ���َ َ�ْ�فُ ِق�َل: َأَ�ْ�ُفْ�َن ِ�ا�َِّ؟ َقاَل: " » أَْهِلَها الّ�َِ�اُء، َ�ْ�ُفْ�نَ 

ْهَ�، ُث�َّ َرَأْت ِمْ�َ� َشْ�ً�ا، َقاَلْ�: َما َرَأْی�ُ   اِإلْحَ�اَن، َلْ� َأْحَ�ْ�َ� ِإَلى ِإْحَ�اُه�َّ ال�َّ

  )29أخ�جه ال��ار�( َ� َخْ�ً�ا َق�ُّ "ِم�ْ 

_وال تعارض ب�� ق�له في ه�ا ال��ی�(أك�� أهل ال�ار ال��اء ) و��� ح�ی� 

  .آخ� ذ�� ��ه أن أك�� أهل ال��ة ال��اء أ�ً�ا

_ن� ال��ی� على ��ن ال��اء ه�َّ أك�� أهل ال�ار فل�اذا؟ ألن أب�اب 

��ع�ى : أن اح��ال وق�ع ال�عاصي ع�� ال��اء أوسع م�ا ع�� ال�جال، 

ال�ع��ة م� ال��أة ���ن أس�ع وأوسع م� ال�جل( ��ف�ه� فق� ال���ج_أو 

ال��اب ال�� ال ت���ه ال��ا�� ال����ة) فه�ا وح�ه ��عل صاح��ه ت��ع 

م�ات اآلالف م� ال���ات �ل ی�م ل���د ال��� في ال���� به�ه ال��رة ألن 

  .ع� ه�ا ال�� في ذل� ت��ً�ا � ع� وجل فق� نهاها 

_إذن م�االت ع��ان ال��أة وج�عها لل���ات أوسع وأك�� في ح�� أن ال�جل 

ل�� ل��ه �ل ه�ه األم�ر ول�ل� ق�ل أنه� أك�� أهل ال�ار ��ا أنه� ُ����ن 

اللع� و��ف�ن الع���(ف�ه�ا ق�م لها ال�وج ومه�ا ص�ع م� أجلها فإنها ت��ى 
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ي جان� ما ول� �ان شيء ���� كل ه�ا في ل��ة إذا ما ح�ث م�ه تق��� ف

  �ال���ة ل�ا ق�م(ل� أر خ�ً�ا م�� ق�)

  

  ال��ال ع� ال���� ع���: -

، َقاَل: َسِ�ْعُ� َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�ةَ _  اِك ْبِ� َعْ�ِ� ال�َّْحَ�ِ� ْبِ� َعْ�َزٍم اَألْشَعِ��ِّ َّ�  َعِ� ال�َّ

َل َما �ُ َ�ُق�ُل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ  ْ�َأُل َعْ�ُه َیْ�َم الِ�َ�اَمِة، : ِإنَّ َأوَّ

َوُنْ�ِوَ�َ� ِمَ� اْلَ�اِء  ،َأَلْ� ُنِ�حَّ َلَ� ِجْ�َ��َ َ�ْعِ�ي الَعْ�َ� ِمَ� ال�َِّ��ِ�، َأْن ُ�َقاَل َلُه: 

  )3358س�� ال��م��( الَ�اِرِد.

ج��ه م� _إن أول ما ُ��أل ع�ه الع�� ی�م ال��امة م� ال���� ه� سالمة 

ال��ض وال �ع�ف ق�ر ال��ة إال ال���� ول� �ع�ف الُ�عافى مع�ى ال��ض 

  إال إذا َمِ�ض

_األم� ال�اني ه�: الُ��ب م� ال�اء ال�ارد، وعل��ا أن ن���ه فه� ل� ُ��أل ع� 

األن�اع ال���لفة م� ال���و�ات والع�ائ� واأل�ع�ة ال�ي ل�� لها ح�� 

 ال�اء ال�ارد وه�ا ه� ال���� ال�� ی���ث ع�ه و���اولها ال�اس ول��ه ُ��أل ع�

  .صلى هللا عل�ه وسل�ال��ي 

  _ف�المة ال��ن والُ��ب م� ال�اء ال�ارد ُ�ع� ن��ً�ا سُ��أل ال��ء ع�ه

َأْو  -َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َخَ�َج َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َذاَت َیْ�ٍم _

ِتُ�َ�ا َهِ�ِه َما َأْخَ�َجُ�َ�ا ِمْ� ُبُ�� «َذا ُهَ� ِ�َأِبي َ�ْ�ٍ� َوُعَ�َ�، َفَقاَل: َفإِ  -َلْ�َلٍة 

اَعَة؟ َ�ِ�ِه، َألَْخَ�َجِ�ي َوَأَنا، َوالَِّ�� َنْفِ�ي بِ «،، َقاَل: اْلُ��ُع َ�ا َرُس�َل هللاِ َقاَال: » ال�َّ

ْ�َ� ، َفَقاُم�ا َمَعُه، َفَأَتى َرُجًال ِمَ� اْألَْنَ�اِر َفِإَذا ُهَ� لَ »الَِّ�� َأْخَ�َجُ�َ�ا، ُق�ُم�ا

ا َرَأْتُه اْلَ�ْ�أَُة، َقاَلْ�: َمْ�َحً�ا َوأَْهًال، َفَقاَل َلَها َرُس�ُل ِهللا َص  لَّى ُهللا ِفي َبْ�ِ�ِه، َفَل�َّ

اَء َقاَلْ�: َذَهَ� َ�ْ�َ�ْعِ�ُب َلَ�ا ِمَ� اْلَ�اِء، ِإْذ جَ » ؟َأْیَ� ُفَالنٌ «َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

، َفَ�َ�َ� ِإَلى َرُس�ِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َوَصاِحَ�ْ�ِه، ُث�َّ   َقاَل: اْألَْنَ�اِر�ُّ

ِ َما َأَحٌ� اْلَ�ْ�َم َأْكَ�َم َأْضَ�اًفا ِمّ�ِي، َقاَل: َفاْنَ�َلَ�، َ�اَءُهْ� ِ�ِعْ�ٍق ِ��ِه فَ  اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ
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لَّى ُ�ْ�ٌ� َوَتْ�ٌ� َوُرَ�ٌ�، َفَقاَل: ُ�ُل�ا ِمْ� َهِ�ِه، َوَأَخَ� اْلُ�ْ�َ�َة، َفَقاَل َلُه َرُس�ُل ِهللا َص 

اِة َوِمْ� َذِلَ� ، َفَ�َ�َح َلُهْ�، َفَأَكُل�ا ِمَ� ال�َّ »ِإ�َّاَك، َواْلَ�ُل�بَ «ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

َسلََّ� ِألَِبي َوَشِ�ُ��ا، َفَل�َّا َأْن َشِ�ُع�ا َوَرُووا، َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه وَ  اْلِعْ�قِ 

َ�َجُ�ْ� َ�ْ�ٍ�، َوُعَ�َ�: َوالَِّ�� َنْفِ�ي ِبَ�ِ�ِه، َلُ�ْ�َأُل�َّ َعْ� َهَ�ا ال�َِّ��ِ� َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة، َأخْ 

  )2038أخ�جه م�ل� ( ."ى َأَصاَ�ُ�ْ� َهَ�ا ال�َِّ���ُ ْ� َتْ�ِجُع�ا َح�َّ ِمْ� ُبُ��ِتُ�ُ� اْلُ��ُع، ُث�َّ لَ 

َلُ�ْ�َأُل�َّ  َوالَِّ�� َنْفِ�ي ِبَ�ِ�ِه،( صلى هللا عل�ه وسل�_ع��ما ن��ع �ل�ة ال��ي 

� ملً�ا لل��ي ه�ه ال�اة ل� ت�عل��ا أن ن���ه ألن  َعْ� َهَ�ا ال�َِّ��ِ� َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة)

��ا أن ت�اوله لل�� ل� ��� عادته(أ� ال ���ث �ل ی�م)  عل�ه وسل�صلى هللا 

بل أنه خ�ج وه� ج�عان ف�عاه أح� ال��ا�ة ل��اول ال�عام معه و�ال�غ� م� 

  .ذل� قال ه�ه ال�ل�ة

_م�ة واح�ة ُی�عا ف�ها ال��� لل�عام �ُ�قال له م�ل ه�ه ال�ل�ة ف��� 

ل�َّ و�اب م� األ�ع�ة ال���لفة س���ن ال��ال إذا ما �ان اإلن�ان ی��اول ما 

كل ی�م فه�ا ه� �عامه ال�ائ�؟ و��� س���ن ال��ال ع� ال�ال�� واألح��ة 

  ال���لفة؟

_األم� ���اج إلى م�اجعة األح�ال وح�اب ال�ف� ��ا أنه ���اج إلى أع�ال 

ك���ة جً�ا (وم�ها اإلك�ار م� إخ�اج ال��قات إذا �ان ال��� م� أص�اب 

�ه صلى هللا عل�ال ع��� جً�ا وه�ا ه� ن� ح�ی� رس�ل هللا األم�ال)ألن ال�

وال م�الغة ��ه وال ت�ه�� بل ه�ا ال�� س���ث ی�م ال��امة، سُ��أل ع�  وسل�

  ال�اء ال�ارد �اع��اره ل�ن م� أل�ان ال����

_ول�� مع�ى ال�الم ه� تغ��� ال��اة �ال�ل�ة ول�� على األقل الب� أن ُن�اجع 

، وما ن�فقه م� أم�ال ���ا ال فائ�ة م�ه وال عائ� وال م��ر ول� أنف��ا ���ا نفعله

أن ه�ه األم�ال أع��� للفق�اء ل�ان� خ�ً�ا للع�� ع�� ر�ه م� إنفاقها بال 

  .فائ�ة
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g  ال��ة �غ�� ح�اب:م� ال�اس َم� ی�خل  

َلَ�ْ�ُخَل�َّ اْلَ��ََّة ِمْ� «اَل: قَ َعْ� َسْهِل ْبِ� َسْعٍ� َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� 

 -َ�ا َقاَل َال َیْ�ِر� َأُب� َحاِزٍم َأیَّهُ  -ُأمَِّ�ي َسْ�ُع�َن َأْلًفا، َأْو َسْ�ُعِ�اَئِة َأْلٍف 

ُلُه�ْ آِخٌ� َ�ْعُ�ُهْ� َ�ْعً�ا، ُمَ�َ�اِسُ��َن  آِخُ�ُهْ�، ُوُج�ُهُهْ�  َح�َّى َیْ�ُخلَ  َال َیْ�ُخُل َأوَّ

)واللف� له، أخ�جه 219أخ�جه م�ل�(»اْلَقَ�ِ� َلْ�َلَة اْلَ�ْ�رِ  َعَلى ُص�َرةِ 

  .)3247،6554ال��ار�(

  

g أما س�� دخ�ل ه�الء ال��ة فه� ��ا جاء في ح�ی�:  

َرَأ�  ُحَ�ْ�ُ� ْبُ� َعْ�ِ� ال�َّْحَ�ِ�، َقاَل: ُ�ْ�ُ� ِعْ�َ� َسِع�ِ� ْبِ� ُجَ�ْ�ٍ�، َفَقاَل: َأ�ُُّ��ْ  ع�

ٍة، اْلَ�ْ�َ�َ� الَِّ�� اْنَق�َّ اْلَ�اِرَحَة؟ ُقْلُ�: َأَنا، ُث�َّ ُقْلُ�: َأَما ِإنِّي َلْ� َأُكْ� ِفي َصَال 

َ� َعَلى َ�؟ ُقْلُ�: اْسَ�ْ�َقْ�ُ�، َقاَل: َفَ�ا َحَ�لَ َوَلِ��ِّي ُلِ�ْغُ�، َقاَل: َفَ�اَذا َصَ�عْ 

؟ ُقْلُ�: َح�َّ  ْعِ�يُّ َثُ�ُ� ال�َّ ْعِ�يُّ َفَقاَل: َوَما َح�َّ َثَ�اُه ال�َّ َثَ�ا َعْ� َذِلَ�؟ ُقْلُ�: َحِ�یٌ� َح�َّ

، َأنَُّه َقاَل: َال ُرْ�َ�َة ِإالَّ ِمْ� َع�ْ  ، َأْو ُحَ�ٍة، َفَقاَل: َقْ� �ٍ ُبَ�ْ�َ�َة ْبِ� ُحَ�ْ�ٍ� اْألَْسَلِ�يِّ

َثَ�ا اْبُ� َ��َّاٍس، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى هللاُ   َأْحَ�َ� َمِ� اْنَ�َهى ِإَلى َما َسِ�َع، َوَلِ�ْ� َح�َّ

 َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ، َفَ�َأْیُ� ال�َِّ�يَّ َصلَّى هللاُ ُعِ�َضْ� َعَليَّ اْألَُم�ُ "  َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:

ْ�َ� َمَعُه َأَحٌ�، ِإْذ ُرِفَع ِلي َوال�َِّ�يَّ لَ َوَمَعُه ال�َُّ�ْ�ُ�، َوال�َِّ�يَّ َوَمَعُه ال�َُّجُل َوال�َُّجَالِن، 

ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  ىَسَ�اٌد َعِ��ٌ�، َفَ�َ�ْ�ُ� َأنَُّهْ� ُأمَِّ�ي، َفِق�َل ِلي: َهَ�ا ُم�َسى َصلَّ 

َلى َوَقْ�ُمُه، َوَلِ�ْ� اْنُ�ْ� ِإَلى اْألُُفِ�، َفَ�َ�ْ�ُت َفِإَذا َسَ�اٌد َعِ��ٌ�، َفِق�َل ِلي: اْنُ�ْ� إِ 

اْألُُفِ� اْآلَخِ�، َفِإَذا َسَ�اٌد َعِ��ٌ�، َفِق�َل ِلي: َهِ�ِه ُأمَُّ�َ� َوَمَعُهْ� َسْ�ُع�َن َأْلًفا 

ال�َّاُس  َ��ََّة ِ�َغْ�ِ� ِحَ�اٍب َوَال َعَ�اٍب "، ُث�َّ َنَهَ� َفَ�َخَل َمْ�ِ�َلُه َفَ�اَض َیْ�ُخُل�َن الْ 

َلَعلَُّهُ� ِفي ُأوَلِ�َ� الَِّ�یَ� َیْ�ُخُل�َن اْلَ��ََّة ِ�َغْ�ِ� ِحَ�اٍب َوَال َعَ�اٍب، َفَقاَل َ�ْعُ�ُهْ�: فَ 

ُهْ�: َفَلَعلَُّهُ� الَِّ�یَ� ِه َوَسلََّ�، َوَقاَل َ�ْعُ� الَِّ�یَ� َصِ�ُ��ا َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَل�ْ 

ْسَالِم َوَلْ� ُ�ْ�ِ�ُ��ا ِ�اِ�، َوَذَكُ�وا َأْشَ�اَء َفَ�َ�َج َعَلْ�ِهْ� َرُس�ُل هللاِ   َصلَّى ُوِلُ�وا ِفي اْإلِ
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ُهُ� الَِّ�یَ� «َفَقاَل: وُه، َفَأْخَ��ُ » َما الَِّ�� َتُ��ُض�َن ِ��ِه؟«ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَل: 

ُل�نَ  ، َفَقاَم ُع�َّاَشُة ْبُ� »َال َیْ�ُق�َن، َوَال َ�ْ�َ�ْ�ُق�َن، َوَال َیَ�َ��َُّ�وَن، َوَعَلى َر�ِِّهْ� َیَ�َ��َّ

ُث�َّ َقاَم َرُجٌل » ْ�؟َأْنَ� ِمْ�هُ «ِمْ�َ�ٍ�، َفَقاَل: " اْدُع َهللا َأْن َ�ْ�َعَلِ�ي ِمْ�ُهْ�، َفَقاَل: 

أخ�جه  »�َّاَشةُ َسَ�َقَ� ِبَها عُ «َفَقاَل: اْدُع َهللا َأْن َ�ْ�َعَلِ�ي ِمْ�ُهْ�، َفَقاَل: آَخُ�، 

  .)220م�ل�(

  

 ألص�ا�ه أن األم� س�ف ُتع�ض عل�ه ی�م صلى هللا عل�ه وسل�ب�َّ� ال��ي 

ل�� معه أح�، وم�ه� َم� �أتي ومعه و م� األن��اء ال��ي ال��امة، ��أتي 

، وم�ه� َم� �أتي ومعه وهي ال��اعة دون الع��ة ال����  ت�غ�� ال�ه�

، ث� ن�� فإذا ���اد ع��� ف�� أنه أم�ه ول��ه �ان م�سى ال�جل وال�جالن

عل�ه ال�الم وق�مه، ث� ن�� إلى األف� فإذا ���اد ع��� وفي األف� اآلخ� 

س�اد ع��� أ�ً�ا وتل� �ان� أمة ال��ي  ومعه� س�ع�ن ألف ی�خل�ن ال��ة 

�ه� وان��ف ع صلى هللا عل�ه وسل�وال ع�اب، ث� قام ال��ي �غ�� ح�اب 

  .ل���ك له� ف�صة لل�ف��� ���ا قال (وه�ا م� ذ�اء ال�اعي)

  

  لَّ�َ َفَلَعلَُّهُ� الَِّ�یَ� َصِ�ُ��ا َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوسَ _فقال ال�ع�: 

  ا�ِ ْسَالِم َوَلْ� ُ�ْ�ِ�ُ��ا �ِ َفَلَعلَُّهُ� الَِّ�یَ� ُوِلُ�وا ِفي اْإلِ _وقال ال�ع�: 

  ._وق�ل أش�اء أخ�� 

  

م ال�ی� ل����ه� ��فات ه�الء الق�  صلى هللا عل�ه وسل�ث� خ�ج عل�ه� ال��ي 

َن، َوَعَلى ُهُ� الَِّ�یَ� َال َیْ�ُق�َن، َوَال َ�ْ�َ�ْ�ُق�َن، َوَال َیَ�َ��َُّ�و «ا األج� فقال:رزق�ا ه�

ُل�نَ    »َر�ِِّهْ� َیَ�َ��َّ
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 :وقفات مع ال��ی�  

قال ف َسِع�ِ� ْبِ� ُجَ�ْ�ٍ�: َأ�ُُّ�ْ� َرَأ� اْلَ�ْ�َ�َ� الَِّ�� اْنَق�َّ اْلَ�اِرَحَة؟ ع��ما قال

 : َأَما ِإنِّي َلْ� َأُكْ� ِفي َصَالٍة، َوَلِ��ِّيقال: َأَنا، ُث�َّ ح��� ب� ع�� ال�ح��

  ُلِ�ْغُ�،

قال:أما إني ل� أك� في صالة (و�أنه ی�في ع� نف�ه أم� و�ع�ما قال (أنا) 

خا�ئ، ل� ُی�د ح��� أن ��� أحً�ا أنه �ان م���قً�ا لُ���� الل�ل ف�ارع إلى 

  .اْسَ�ْ�َقْ��ُ فَ  َوَلِ�ّ�ِي ُلِ�ْغ�ُ ق�ل ذل�) ث� قال: 

  _ان��وا ��� �ان ه�الء ���ص�ن على ال���ات و�خفاء األع�ال

  ؟ما ح�ل� على ه�ا_فقال له سع�� ب� ج���: 

َث�َ فقال:  ؟ ُقْلُ�: َح�َّ ْعِ�يُّ َثُ�ُ� ال�َّ ْعِ�يُّ َفَقاَل: َوَما َح�َّ َثَ�اُه ال�َّ ا َعْ� ُبَ�ْ�َ�َة َحِ�یٌ� َح�َّ

، َأنَُّه َقاَل: َال ُرْ�َ�َة ِإالَّ ِمْ� َعْ�ٍ�، َأْو ُحَ�ٍة،   ْبِ� ُحَ�ْ�ٍ� اْألَْسَلِ�يِّ

�� (أ�: لق� فعل� خ�ً�ا إذ أن� ق َ�َهى ِإَلى َما َسِ�عَ َفَقاَل: َقْ� َأْحَ�َ� َمِ� انْ _

  .ب��ف�� األم� ال�� س�ع�ه)

َثَ�ا اْبُ� َ��َّاسٍ  _   َوَال َ�ْ�َ�ْ�ُق�نَ ، فأورد ال��ی� وقال: َوَلِ�ْ� َح�َّ

_ف��� له أن م� أوصاف ال�ی� ی�خل�ن ال��ة �غ�� ح�اب وال ع�اب أنه� ال 

  ����ق�ن، أ� ال ��ل��ن ال���ة

  _فل�اذا ال ی��غي �ل� ال���ة م� الغ��؟

_ألن �ل� ال���ة ����ه شيء م� ع�م ال���ل على هللا، أما َم� ال ��ل� 

لَّى ُهللا َص ال���ة فه� ُم���د فإذا ما م�ض قام ه� ب���ة نف�ه وق� �ان ال��ي 

�فعل ذل�، و�ن �ان ه�اك �ع� األحادی� ال�ي ح� ف�ها ال��ي  َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

 على ال���ة و�ن �ان� م� الغ�� ول�� األعلى واألك�ل ى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ َصلَّ 

س�ع�ال ا ��ل��ن ال���ة، (وفي روا�ة) ال ����ون: أ�ه� ال ����ق�ن: أ� ال 

(وه�ا أ�ً�ا م�هً�ا ع�ه و�ن ال�ي في ال��ن وه� إح�اق ال�ل� ���ی�ة م��اة

  .كان ل�� نهي ت����)
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ال ی��اءم�ن، وتل� م�ألة م����ة جً�ا ب�� ال��ل��� أ�  وال ی����ون: -

ال��م وه�ا خ�أ ألنه ُی�افي ص�ة االع�قاد فال ت�اؤم في ال�ی�، فاألم�ر ال�ي 

ی��اءم م�ها ال��� ال ت�فع وال ت�� ب�اتها وما هي إال أش�اء وأس�اب 

 �سل�ها ال�ب ت�ارك وتعالى على الع�� إذا ما اع�ق� ف�ها ال��ر أو ال�فع فه

س��انه ُی�ِ�ْله ل�ف�ه و��ا �ل اع�قاد خا�ئ �ع�ق�ه اإلن�ان وه� م�الف 

  .للعق��ة

  

ن ال��ة �غ�� ُی��ِّ� ألص�ا�ه صفات َم� ی�خل�  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ب�أ ال��ي 

(ت�ق�� درجة عال�ة جً�ا م� ال���ل على هللا ع� وجل)  ح�اب وال ع�اب

جً�ا ت��اج إلى سعي وجه� وجهاد نف� ووق� فال���ل م�ت�ة إ��ان�ة عال�ة 

���ل جً�ا ح�ى ���أل القل� ���� ال���ل على هللا، و���ن ال���ل على هللا 

في شأن ال��ء �له، في ال��ة وال��ض، الغ�ى والفق�، وفي ت���ل العل� 

  وصالح األب�اء، �ل شيء ی��غي أن ی���ل على هللا ��ه،

  ���� ذل� و�ع��ه ال���ل،_نع� ی��غي األخ� �األس�اب ول�� 

_�أخ� �أس�اب ال�فاء و����ل على هللا في ال�فاء فإما أن ����ه هللا س��انه 

  .و�ما ����ه ال��� على ال��ض

_ی���ل على هللا في جل� ال�ال و�أخ� �األس�اب فإما أن ی�زقه هللا ال�ال و�ما 

  .����ه ال��� على الفق� وال����ة ال�ضا ��ا ه� ��ه

  

g ال��َّاق�ن �ال��� ه� ال�ا�ق�ن إلى ال��ة.  

_ف�ل�ا �ان اإلن�ان س�َّاق �ال��� ُمقِ�ل عل�ه وم���د � في أق�اله وأفعاله، 

غ�� �ال� لل�ن�ا وما ف�ها وقل�ه ُم�عل� ب��ه ول�� �ال�اس فال�اس ال ت�فع وال 

 .ت�� ��ا أنه� ال ُ�عل�ن شأن أح� وال ��ع�نه
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ى إل�ه وق�ل أن ���ق ه�ا ال�اب ��أل هل ه�ا _و�ل�ا وج� �اب لل��� سع

ی�فعه في دی�ه وهل سُ��قِّل ه�ا الع�ل في م��ان ح��اته أم ال؟ وح�ى ال 

��عى اإلن�ان في ت���ل أع�ال وهي في ح��ق�ها نات�ة ع� تل��� إبل�� 

وأً�ا �ان ه�ا الع�ل س�اء(ت���ل عل�_ص�قات_ز�اة_ص�ام_ صالة_أ� 

ي م��ان ال���ات أم ال؟ س�ال ص��ح واضح ع�ل خ��)هل س���ن ه�ا ف

و���اج إلى إجا�ة واض�ة خال�ة م� خ�اع ال�ف� و�ال س���ن ال��م ش�ی� ی�م 

  ال��امة،

_ل�اذا ���ن ال��م ش�ی�؟ ألن أ� ع�ل إن ل� ��� اب�غاء وجه هللا س��انه 

  وتعالى وال خالً�ا له فل� ی�فع صاح�ه ی�م ال��امة

ال�ة م� ال���ل وَم� حق� ه�ه ال�رجة العال�ة م� _إذن :ه�الء حقق�ا درجة ع

ال���ل الب� أن ���ن ق� س�� له أن حق� ال��ازل ال�ي ت��� ال���ل وال�ي 

ت���َّل في(ال��ق_اإلخالص_ال���_ال�ق��_وغ�� ذل� م� أع�ال القل�ب)، 

ال��� في ت�ق�� ه�ه ال��ازل وال��ارعة إلى فعل ال���ات ی�د� إلى ال��� 

  .ل��ة(س�ق� بها ع�اشة)في دخ�ل ا

  

g  أهل ال��ة في ال���� ی�قلَُّ��ن:  

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوسَ 
َ
لََّ�: َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

ُل ُزْمَ�ٍة َتِلُج الَ��َّةَ « ْ�ُ�ُق�َن ِف�َها، ُص�َرُتُهْ� َعَلى ُص�َرِة الَقَ�ِ� َلْ�َلَة الَ�ْ�ِر، َال یَ  َأوَّ

ُ��َن،   ال�ََّهِ� آِنَ�ُ�ُهْ� ِف�َها ال�ََّهُ�، َأْمَ�اُ�ُهْ� ِم�َ َوَال َ�ْ�َ�ِ�ُ��َن، َوَال َیَ�َغ�َّ

ِة، َوَمَ�اِمُ�ُهُ� اَألُل�َُّة، َوَرْشُ�ُهُ� الِ�ْ�ُ�، َوِلُ�لِّ  ُهْ� َزْوَجَ�اِن، ُیَ�� َواِحٍ� ِم�ْ  َوالِف�َّ

ُهْ� ُمخُّ ُس�ِقِهَ�ا ِمْ� َوَراِء اللَّْ�ِ� ِمَ� الُ�ْ�ِ�، َال اْخِ�َالَف َبْ�َ�ُهْ� َوَال َتَ�اُغَ�، ُقُل��ُ 

  »َقْلٌ� َواِحٌ�، ُ�َ��ُِّ��َن �ََّ ُ�ْ�َ�ًة َوَعِ���ا

  )2834)،أخ�جه م�ل�(3245أخ�جه ال��ار�(
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  ،أ� في اإلضاءة :على ص�رة الق�� ،ت�خل  :تلج - ،ج�اعة :زم�ة -

  ج�ع م���ة :م�ام�ه� ،أوع��ه� :آن��ه� ،���ل�اس� للق�� ح��  :ال��ر -

وهي ال����ة س��� ب�ل� ألنها ی�ضع ف�ها ال��� ل�ف�ح �ه ما ی�ضع ف�ها 

في  ع�قه� �ال��� :رش�ه� ،الع�د اله��� ال�� ی���� �ه :األل�ة ،م� ال���ر

  ،ما داخل الع�� م� ال�اق :مخ س�قها ،��� رائ��ه

أ� في غال� أوقاته�  :���ة وع��ا - ،أ� �قل� رجل واح� :قل� واح� -

  .ی�ل�ذون ��ا یله�ه� هللا تعالى م� ذ��ه

ُل ُزْمَ�ٍة َتِلُج الَ��ََّة ُص�َرُتُهْ� َعَلى ُص�َرِة الَقَ�ِ� َلْ�َلَة الَ�ْ�رِ  أول َم�  :_ َأوَّ

د أن بل أراالق�� ول�� ل�� ه�ا م� �ل وجه ُت��ه ی�خل�ن ال��ة ص�رته� 

  .�ق�ل أنه� ُ���ه�ن الق�� في ال�ضاءة وال��ر

ُ��نَ  _ ق�ن م� ال��اق ال ی�� :َال َیْ�ُ�ُق�َن ِف�َها، َوَال َ�ْ�َ�ِ�ُ��َن، َوَال َیَ�َغ�َّ

��ا�ة ع� ال�ارج م� وال ������ن م� ال��ا� وال ی�غ���ن م� الغائ� وه� 

  .اال���ل�� ج��عً 

_ف�ل األش�اء الُ���ق�رة ال�ي ���لها اإلن�ان ب�اخل ب�نه ال ت��اج� في ال��ة 

  .فال��ة �لها ن���

  أ� أن األواني ال�ي �أكل�ن ف�ها م���عة م� ال�ه� :آِنَ�ُ�ُهْ� ِف�َها ال�ََّه�ُ  -

ال�ه�  ع� األكل في آن�ة م���عة م� َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ وق� نهى ال��ي 

  .والف�ة في ال�ن�ا

 َوَسلََّ� َعِ� اْبِ� َأِبي َلْ�َلى، َقاَل: َخَ�ْجَ�ا َمَع ُحَ�ْ�َفَة، َوَذَكَ� ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�هِ  

ِة، َوَال َتْلَ�ُ��ا الَ�ِ��َ�  َال َتْ�َ�ُ��ا ِفي آِنَ�ِة ال�ََّه�ِ «َقاَل:  یَ�اَج، َفِإنََّها وَ َوالِف�َّ الّ�ِ

ْنَ�ا َوَلُ�ْ� ِفي اآلِخَ�ةِ    )5633أخ�جه ال��ار�( »َلُهْ� ِفي ال�ُّ

_أما في ال��ة فإن ه�ا م� ن���ها وال ی��غي أن ���ن إال ف�ها على الع�� 

  .م� ال�ن�ا فهي دار اج�هاد وع�ل وم�ارعة في ال���ات
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ن�ا وح�ر م� م� ال��ُع� ال�ائ� في ال� لَّ�َ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوسَ ل�اذا م�ع�ا ال��ي  -

ل�ن�ا �أنه� غ��اء أو عاب�� ال��ف بل وأوصى ال��ل��� أن ���ن�ا في ا

  ؟س��ل

_ألن �ل شيء ��� ��ه اإلن�ان ل�ن م� أل�ان ال���� فإنه ی��� إل�ه وُ���ه 

 وم� ث�َّ ��ع� عل�ه ت��ه وله�ا ح�َّمه هللا على ال��م��� وذل� رح�ة م� هللا

  !(ل� �ان�ا �فقه�ن) �ال��اد

_ف�� رح�ة هللا تعالى �ال�ع� أن ���ع ع�ه� ال�ال و��ا رح�ة م�ه به� أن 

���ع ع�ه� ال��ف و��ا ت�ل�� ال�ن�ا عل�ه� ألن َم� ُت�لَّ� عل�ه ل� �����ع أن 

 ى َم� ُرِزق ال�ال أن���ج م�ها أو ��ُع� عل�ه ال��وج م�ها، وله�ا ح�َّم عل

ال�ه� والف�ة أواني �أكل أو ���ب ف�ها بل وش�د على ال��اء  ی��� م�

  .ال���ت� على ه�ا الفعل ح�ى ���ع أص�اب األم�ال م� فعل ذل�

  

ِة، َوَمَ�اِمُ�ُهُ� اَألُل�َّةُ ث� قال:  -   :َأْمَ�اُ�ُهْ� ِمَ� ال�ََّهِ� َوالِف�َّ

ال�اس _قال �ع� أهل العل�:إذا �ان ت�اب ال��ة ه� ال��� و�ذا �ان شع� 

في ال��ة ج��ل وال ���اج إلى أم�ا� فل�اذا َذك� ه�ه األش�اء (األم�ا� 

  _األل�ة) �ل�ن م� أل�ان ال���� في ال��ة؟

  ._ق�ل: ألن ه�ا �ان م� ن��� أهل ال�ن�ا �ال���ة له�الء

وعلى ه�ا: فالب� له� في اآلخ�ة أن �أخ�وا ج�ء م� ن��� ال�ن�ا ح�ى ��ع�وا 

�ان وما ه� �ائ�، ول�� ال���� ال��ج�د في ال��ة  أن ه�اك ت�ا�� ب�� ما

ل�� نا�ع م� اح��اج �اإلضافة إلى أن أم�ا�ه� س���ن م� ال�ه� والف�ة 

ول��ه�ا ���لفان ع� ذه� وف�ة ال�ن�ا وح�ى اآلن�ة ال�ي س�أكل�ن ف�ها 

س���ن م� ذه� وف�ة غ�� ذه� وف�ة ال�ن�ا ف�ا م� شيء في ال�ن�ا ُ���ه 

  ن اتفق� األس�اءن��� اآلخ�ة و�
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ففي ال��ة إذا تع�َّق ال��ء ���ن ع�قه �ال��� م� ح��  :َوَرْشُ�ُهُ� الِ�ْ��ُ  -

  .��� ال�ائ�ة

 :َوِلُ�ّلِ َواِحٍ� ِمْ�ُهْ� َزْوَجَ�اِن، ُیَ�� ُمخُّ ُس�ِقِهَ�ا ِمْ� َوَراِء اللَّْ�ِ� ِمَ� الُ�ْ��ِ  -

  .ال��الال�وج�ان م� ال��ر الع�� وه�َّ على درجة عال�ة م� 

  

وردت أحادی� ُذك� ف�ها أن أك�� أهل ال�ار ه�َّ ال��اء وأحادی� أخ�� ُذك� 

  ؟�ة ال��اء وال تعارض ب��ها ل�اذاف�ها أ�ً�ا أن أك�� أهل ال�

_ألن ال�جل في ال��ة له زوج�ان م� ال��ر �اإلضافة إلى زوج�ه في ال�ن�ا 

� ه� ل�� س�� ���تهو�ال�الي فإن ع�د ال��اء في ال��ة �ف�ق ع�د ال�جال و 

  .ع�د ال��ر الع�� ول�� ن�اء ال�ن�ا، أما ن�اء ال�ن�ا فأك��ه� في ال�ار

  

g ل ال��م��� ع�� دخ�له� ال��ة:ا�� أ  

َعَلى  َخَلَ� �َُّ آَدمَ  " َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: 

ا َخَلَقُه َقاَل: اْذَهْ� َفَ�لِّْ� َعَلى ُأوَلِ�َ�، ال�َّ  َفِ� ِمَ� ُص�َرِتِه، ُ��ُلُه ِس�ُّ�َن ِذَراًعا، َفَل�َّ

�َِّ�َ�، فَ  َقاَل: الَ�َالِئَ�ِة، ُجُل�ٌس، َفاْسَ�ِ�ْع َما ُ�َ��ُّ�َنَ�، َفِإنََّها َتِ��َُّ�َ� َوَتِ��َُّة ُذرِّ

َالُم َعَلْ�ُ�ْ�،  َالُم َعَلْ�َ� َوَرْحَ�ُة �َِّ، َفَ�اُدوُه: َوَرْحَ�ُة �َِّ ال�َّ ، َفُ�لُّ َمْ� َفَقاُل�ا: ال�َّ

أخ�جه  "َیْ�ُخُل الَ��ََّة َعَلى ُص�َرِة آَدَم، َفَلْ� َیَ�ِل الَ�ْلُ� َیْ�ُقُ� َ�ْعُ� َح�َّى اآلَن 

  .)3326،6227ال��ار�(

و�ان ��ل آدم إذن: دخ�ل ال��ة ���ن وال�ل� على ص�رة أب�ه� آدم 

  س� تق��ً�ا)46(وال�راع = عل�ه ال�الم ی�ُلغ س��ن ذراًعا

_و�ال�الي �ان ��ل آدم عل�ه ال�الم ح�الي ثالث�ن م�ً�ا (أ� ما ُ�عادل م��ى 

ارتفاعه ع��ة أدوار) وه�ا ه� ال���� وال��ال األصلي ول��� ال��رة ال�ي 

ن�� عل�ها اآلن وال�ل�ل على ذل� ه� أن ال��لة ال�ي ت��� ��ان� اإلن�ان 

ا ألنها ت��� م� ت�� أنه شيء ع�الق وع��� وت�� نف�ها ج��لة جً�ا ه�
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م��ل� عال�ها هي، فهي في وس� عال�ها م��اس�ة معه، أما ن��تها لإلن�ان 

فهي ت��� إل�ه على أنه شيء ض�� وت�ع�� ��� ���� لها أن ت��ن به�ه 

  .ال��امة

_ول�� ما هي ال���ة في جعل اإلن�ان على ه�ه اله��ة م� ال��ل 

ن� �اال��ل وال��امة �ل�ا  وال��امة في ال��ة؟ ألنه �ل�ا ازداد ال��� في

  آالمهل��داد ع�ا�ه و ال��عة أع��، ��ل� ال�ال �ال���ة لل�اف� ف��امة ج��ه 

ْ�ُس اْلَ�اِفِ� ِض َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " _

 َوِرَقاَن، َوَمْقَعُ�ُه ْ�ُع�َن ِذَراًعا، َوَفِ�ُ�ُه ِمْ�لُ سَ  َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة ِمْ�ُل ُأُحٍ�، َوَعْ�ُض ِجْلِ�هِ 

َ�َ�ِة " )،ال����رك على ال������ 8345م��� أح��(ِمَ� ال�َّاِر ِمْ�ُل َما َبْ�ِ�ي َوَ�ْ�َ� ال�َّ

  .في إیالمهوأش� فه�ا أبلغ  )8759لل�اك�(

  

g :صفة وج�ه أهل ال��ة  

  [ال��امة] })23) ِإَلى َر�َِّها َناِ�َ�ٌة (22(ُوُج�ٌه َیْ�َمِ�ٍ� َناِضَ�ٌة { قال تعالى:

  ح��ة به�ة م��قة م��ورة ج��لة،وال��ارة تع�ي:  -

  [ال��فف��] })24َتْعِ�ُف ِفي ُوُج�ِهِهْ� َنْ�َ�َة ال�َِّ��ِ� ({ وقال س��انه: -

فإذا �ان� م�اه� ال���� ت�ه� في ال�ن�ا على ال�جه �ُ���� بها اإلن�ان 

ت حً�ا م� ال�ال أو ال�اه فإن م�اه� ال���� في � مَ�� ل� یُ الُ���ف ع� غ��ه 

  اآلخ�ة أع�� وأج�ل فه� أضعاف أضعاف ن��� ال�ن�ا

_فال��ر وال��ارة وال��� وال��ال م� ال��ات ال�ي س��ه� على وج�ه أهل 

  ال��ة وه� على ال���� م� أهل ال�ار

ا الَِّ�یَ� اْس�َ َیْ�َم َتْ�َ��ُّ ُوُج�ٌه َوَتْ�َ�دُّ { قال ع� وجل: ْت ُوُج�ُهُهْ� ُوُج�ٌه َفَأمَّ دَّ

ْ� 106َأَكَفْ�ُتْ� َ�ْعَ� ِإ�َ�اِنُ�ْ� َفُ�وُق�ا اْلَعَ�اَب ِ�َ�ا ُ�ْ�ُ�ْ� َتْ�ُفُ�وَن ( ) َوَأمَّا الَِّ�یَ� اْبَ��َّ

ِ ُهْ� ِف�َها َخاِلُ�وَن (   [آل ع��ان] })107ُوُج�ُهُهْ� َفِفي َرْحَ�ِة �َّ
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ت��� وج�ه أهل ال��ة وال��اعة، وت��د وج�ه أهل ال��عة  قال اب� ��اس:

 .والف�قة

فعل��ا: أن ن��ص على ال��ة واالت�اع وال��ر �ل ال��ر م� االب��اع وال�ق�ع 

  عل�ه وسل�صلى هللافي ال��ع، فال�ج�ه ل� ت��� ی�م ال��امة إال �ات�اع ال��ي 

ال إن اس��ع� أ :ال�لفت��� ال��اة ألح� إال �االت�اع و��ا قال �ع� ول� 

  .(ك�ل� �ان حال ال�لف)ت�� رأس� إال �أث� فافعل

g :م�ازل أهل ال��ة  

 �َُّ َعْ�ُه، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: 
َ
َهَ�اِء «َعْ� َجاِبٍ� َرِضي َس�ُِّ� ال�ُّ

ال����رك  »َقَ�َلهُ ِإَلى ِإَماٍم َجاِئٍ� َفَأَمَ�ُه َوَنَهاُه فَ  مِ� اْلُ��َِّلِ�، َوَرُجٌل َقاْبُ� َع�ْ  َحْ�َ�ةُ 

  )4884على ال������ لل�اك�(

ُ� َعْ� َأِبي َسِع�ٍ� اْلُ�ْ�ِر�ِّ َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� " اْلَ��َ 

َ�ُة ِنَ�اِئِهْ�، إِ ، َوَفاِ�َ�ُة َس�َِّ�ا َشَ�اِب أَْهِل اْلَ��َّةِ َواْلُ�َ�ْ�ُ�  الَّ َما َ�اَن ِلَ�ْ�َ�َ� ِبْ�ِ� َس�ِّ

  )11618م��� أح��(ِعْ�َ�اَن " 

 �َُّ َعْ�َها، َقاَلْ�: َأْقَ�َلْ� َفاِ�َ�ُة َتْ�ِ�ي َ�َأنَّ ِمْ�َ�َ�َها َم�ْ 
َ
 َعْ� َعاِئَ�َة َرِضي

ُ
ي

 »َمْ�َحً�ا ِ�اْبَ�ِ�ي«َلْ�ِه َوَسلََّ�: َصلَّى ُهللا عَ ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَل ال�َِّ�يُّ 

ُ� َلَها: ِلَ� ُث�َّ َأْجَلَ�َها َعْ� َ�ِ��ِ�ِه، َأْو َعْ� ِشَ�اِلِه، ُث�َّ َأَس�َّ ِإَلْ�َها َحِ�یً�ا َ�َ�َ�ْ�، َفُقلْ 

لَ�ْ�ِم َفَ�ًحا َأْقَ�َب ِمْ� اَتْ�ِ��َ�؟ ُث�َّ َأَس�َّ ِإَلْ�َها َحِ�یً�ا َفَ�ِ�َ�ْ�، َفُقْلُ�: َما َرَأْیُ� �َ 

 ِس�َّ َرُس�ِل �َِّ َصلَّى هللاُ 
َ
ا َقاَل: َفَقاَلْ�: َما ُ�ْ�ُ� ِألُْفِ�ي  َعَلْ�ِه ُحْ�ٍن، َفَ�َأْلُ�َها َع�َّ

  َوَسلََّ�، َح�َّى ُ�ِ�َ� ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَ�َأْلُ�َها
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  : ، َوِ�نَُّه ِإنَّ ِجْ�ِ��َل َ�اَن ُ�َعاِرُضِ�ي الُقْ�آَن ُ�لَّ َسَ�ٍة َم�َّةً «َفَقاَلْ�: َأَس�َّ ِإَليَّ

َتْ�ِ�، َوَال ُأَراُه ِإالَّ  ُل أَْهلِ َعاَرَضِ�ي الَعاَم َم�َّ َبْ�ِ�ي َلَ�اًقا   َحَ�َ� َأَجِلي، َوِ�نَِّ� َأوَّ

َ�ةَ َأَما َتْ�َضْ�َ� َأْن َتُ��ِني «َ�َ�َ�ْ�ُ�، َفَقاَل: ». ِبي ، َأْو ِنَ�اِء  أَْهِل الَ��َّةِ ِنَ�اءِ  َس�ِّ

  .)3623،3624أخ�جه ال��ار�( "َفَ�ِ�ْ�ُ� ِلَ�ِل�َ » الُ�ْ�ِمِ���َ 

ان� ُت��هه ق� �و وهي أح� أب�ائه إل�ه  صلى هللا عل�ه وسل�فا��ة اب�ة ال��ي 

فق� إال هي  في ح�اته صلى هللا عل�ه وسل�ق� مات ج��ع أب�اء ال��ي لو  ،ك��ً�ا

  .�ع� م�ة ق���ةل�ق� �ه 

  ه�الء ه� سادة وسادات ال��ة ول�� ه�اك أ�ً�ا ُع�قاء � ع� وجل:

 ، : َشَفَعِ� اْلَ�َالئِ ......_َعْ� َأِبي َسِع�ٍ� اْلُ�ْ�ِر�ِّ َ�ُة، َوَشَفَع َ�َ�ُق�ُل ُهللا َع�َّ َوَجلَّ

ًة ِمَ� ال�َِّ��ُّ�َن، َوَشَفَع اْلُ�ْ�ِمُ��َن، َوَلْ� َیْ�َ� ِإالَّ َأْرَحُ� ال�َّاِحِ��َ�، َ�َ�ْ�ِ�ُ� َ�ْ�َ� 

ا، َفُ�ْلِق�ِهْ� ِفي َنَهٍ� ِفي َ��ً ال�َّاِر، َ�ُ�ْ�ِ�ُج ِمْ�َها َقْ�ًما َلْ� َ�ْعَ�ُل�ا َخْ�ً�ا َق�ُّ َقْ� َعاُدوا حُ 

ْ�ِل، َأْفَ�اِه اْلَ��َِّة ُ�َقاُل َلُه: َنَهُ� اْلَ�َ�اِة، َ�َ�ْ�ُ�ُج�َن َ�َ�ا َتْ�ُ�ُج اْلِ��َُّة ِفي َحِ��لِ   ال�َّ

ْ�ِ� ُأَصْ�ِف�ُ  َ�ِ�، َما َ�ُ��ُن ِإَلى ال�َّ  َأَال َتَ�ْوَنَها َتُ��ُن ِإَلى اْلَ�َ�ِ�، َأْو ِإَلى ال�َّ

ّلِ َ�ُ��ُن َأْبَ�َ�؟ " َفَقاُل�ا: َ�ا َرُس�َل ِهللا،  َوُأَخْ�ِ�ُ�، َوَما َ�ُ��ُن ِمْ�َها ِإَلى ال�ِّ

ُ�، َ�ْعِ�ُفُهْ� َكَأنََّ� ُ�ْ�َ� َتْ�َعى ِ�اْلَ�اِدَ�ِة، َقاَل: " َ�َ�ْ�ُ�ُج�َن َ�اللُّْ�ُلِ� ِفي ِرَقاِبِهُ� اْلَ�َ�اتِ 

 َ�ٍل َعِ�ُل�ُه، َوَال َخْ��ٍ الَِّ�یَ� َأْدَخَلُهُ� ُهللا اْلَ��ََّة ِ�َغْ�ِ� عَ  َقاُء هللاِ َه�َُالِء ُع�َ أَْهُل اْلَ��َِّة 

ُم�ُه، ُث�َّ َ�ُق�ُل: أخ�جه  )،7439خ�جه ال��ار�(أ اْدُخُل�ا اْلَ��ََّة َفَ�ا َرَأْیُ�ُ��ُه َفُهَ� َلُ�ْ�" َق�َّ

  .واللف� له) 183م�ل�(

  

ال�الئ�ة ت�فع و��ا األن��اء وال��م��ن ��فع�ن ح�ى ���ج �ع� ال�اس م� 

اُر: (َ�ِقَ�ْ� َ�َ�ُق�ُل الَ��َّ في روا�ة ال��ار�" فال�ار ث� تأتي شفاعة أرح� ال�اح��� 

َهٍ� ِفي نَ  َشَفاَعِ�ي، َ�َ�ْ�ِ�ُ� َ�ْ�َ�ًة ِمَ� ال�َّاِر، َ�ُ�ْ�ِ�ُج َأْقَ�اًما َقْ� اْمُ�ِ�ُ��ا َفُ�ْلَقْ�نَ 

ِ��َُّة ِفي ِ�َأْفَ�اِه الَ��َِّة، ُ�َقاُل َلُه: َماُء الَ�َ�اِة، َفَ�ْ�ُ�ُ��َن ِفي َحاَفَ�ْ�ِه َ�َ�ا َتْ�ُ�ُ� ال

َ�َ�ِة، َفَ�ا َ�انَ  ْ�َ�ِة، َوِ�َلى َجاِنِ� ال�َّ ْ�ِل َقْ� َرَأْیُ�ُ��َها ِإَلى َجاِنِ� ال�َّ  َحِ��ِل ال�َّ
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ْ�ِ�  ِمْ�َها َ�اَن  ّلِ َ�اَن َأْبَ�َ�، ِإَلى ال�َّ َأْخَ�َ�، َوَما َ�اَن ِمْ�َها ِإَلى ال�ِّ

َة، َ�َ�ُق�ُل َ�َ�ْ�ُ�ُج�َن َ�َأنَُّهُ� اللُّْ�ُلُ�، َ�ُ�ْ�َعُل ِفي ِرَقاِبِهُ� الَ�َ�اِت�ُ�، َفَ�ْ�ُخُل�َن الَ��َّ 

ٍل َعِ�ُل�ُه، َوَال َخْ�ٍ� ِ� َع�َ أَْهُل الَ��َِّة: َه�َُالِء ُعَ�َقاُء ال�َّْحَ�ِ�، َأْدَخَلُهُ� الَ��ََّة ِ�َغ�ْ 

ُم�ُه، َ�ُ�َقاُل َلُهْ�: َلُ�ْ� مَ    .)7439أخ�جه ال��ار�|( )ا َرَأْیُ�ْ� َوِمْ�َلُه َمَعهُ َق�َّ

  

  هللا : ه� َتَفُ�ْل هللا س��انه. مع�ى شفاعة -

  .م� ال��� وه� اح��اق ال�ل� و�ه�ر الع�� ����ج أق�اًما ق� ام����ا:

  في ال��ة ���ى نه� ال��اةث� ُیلق�ن في نه� 

ما ���له و��ئ �ه ال��ل م� ��� ون��ه فإنه إذا جاءت ��ه  :ح��ل ال��ل -

ح�ة واس�ق�ت على ش� م��� ال��ل ن��� في ی�م ول�لة ف��ه بها س�عة ع�د 

  .أب�انه� وأج�امه� إل�ه� �ع� إح�اق ال�ار لها

ْ�ِ� ُأَصْ�ِفُ� َوُأَخْ�ِ��ُ  - صف� : ف�ا �ان إلى ال��� �ان أَما َ�ُ��ُن ِإَلى ال�َّ

  .وأخ��

�ة ل�ال ال�� ت��ن عل�ه ه�ه الفل صلى هللا عل�ه وسل�وه�ا وصف م� ال��ي 

  .م� ال�اس ی�م ال��امة

ك�ل� ���ن ال�ال �ال���ة لَ�� سُ�ع�ق�ن م� ال�ار فه� سُ�لق�ن في نه� ال��اة 

ه� أهل ��ع�فث� ���ج �ل واح� م�ه� به��ة أو وصف مع�� ث� ی�خل�ن ال��ة 

ال��ة و�ق�ل�ن ه�الء ال�ی� ی�خل�ن ال��ة م� غ�� ع�ل ع�ل�ه وال خ�� ق�م�ه 

(وفي ه�ا داللة ورد على ال��ارج وَم� ات�ع  ول�� ب�ح�ة أرح� ال�اح���

  .م�ه�ه� في ت�ف�� ال��ل��� �ال�ن�ب)

ُم�ُه،الَ َأْدَخَلُهُ� الَ��ََّة ِ�َغْ�ِ� َعَ�ٍل َعِ�ُل�ُه، وَ اللف� ص��ح ح�� �ق�ل:     َخْ�ٍ� َق�َّ

وه�اك أ�ً�ا أحادی� أخ� ورد ���ها في ��� العق��ة ت��ث� ع� اإلن�ان 

�ُ��ت ذن��ه فل�ا مات دخل ال�ار وصار ف�ً�ا ول�� ب�ح�ة هللا ع� ال�� 
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وجل ُأخ�ج م�ها فق� �ان �ق�ل ال إله إال هللا  م��� رس�ل هللا وأتى ب�ع� 

  قل �اهله �ال�ن�ب،األع�ال فه� م� ال��ل��� ول��ه أث

وأهل ال��ة �ع�ف�ن ه�الء �أنه� ع�قاء ال�ح�� في ال��ة وتل� م��لة أقل فأهل 

ال��ة ی���ن إل�ه� ن��ة َم� ل� �ع�ل شيء ول�� رح�ة ال�ح�� هي س�� 

  دخ�له� ال��ة،

_ال�اصل :أنه ���ج م� ال�ار ول�� �ع� �� م� ال�ق� ون�� نع�ف أن ال��م 

األ�ام س�ق�ي في جه��؟ ول� ل� ��� ع�ا�ه إال  ُ��او� ألف س�ة، ف�� م�

  ی�ًما واحً�ا ف��� ی���ر العقل ه�ا الع�اب؟

  

g سعة ج�ة ال�ح��:  

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ _
َ
"  �َ َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

ِ� الَ��َُّة َوال�َّاُر، َفَقاَلِ�  َ��ِِّ��َ�، َوَقاَلِ� ال�َّاُر: ُأوِثْ�ُت ِ�اْلُ�َ�َ��ِِّ��َ� َوالُ��َ َتَ�اجَّ

 اَلىالَ��َُّة: َما ِلي َال َیْ�ُخُلِ�ي ِإالَّ ُضَعَفاُء ال�َّاِس َوَسَقُ�ُهْ�، َقاَل �َُّ َتَ�اَرَك َوَتعَ 

اِر: ِإنََّ�ا َأْنِ� اَل ِلل�َّ ِلْلَ��َِّة: َأْنِ� َرْحَ�ِ�ي َأْرَحُ� ِ�ِ� َمْ� َأَشاُء ِمْ� ِ�َ�اِد�، َوقَ 

ُب ِ�ِ� َمْ� َأَشاُء ِمْ� ِ�َ�اِد�، َوِلُ�ّلِ َواِحَ�ٍة ِمْ�ُهَ�ا ِمْلُ�َها، َفَأمَّا ال�َّاُر:  َعَ�اِبي أَُع�ِّ

ْعُ�َها ِإَلى َفَال َتْ�َ�ِلُئ َح�َّى َ�َ�َع ِرْجَلُه َفَ�ُق�ُل: َقْ� َقْ�، َفُهَ�اِلَ� َتْ�َ�ِلُئ َوُ�ْ�َو�  �َ 

ِإنَّ �ََّ َع�َّ َوَجلَّ ، َوَأمَّا الَ��َُّة: فَ ْعٍ�، َوَال َ�ْ�ِلُ� �َُّ َع�َّ َوَجلَّ ِمْ� َخْلِقِه َأَحً�ا�َ 

  .)2846) واللف� له، أخ�جه م�ل�(4850أخ�جه ال��ار�(" َخْلًقاُیْ�ِ�ُئ َلَها 

ن�ق�ها ا_مل���ة: ه�اك روا�ة لل��ار� ورد ف�ها لف�ة شاذة" ی��ئ لل�ار" وق� 

  .ال�ع� على ال��ار� 
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g ف�� ی�لغ ��ل ال��ة وع�ضها؟  

َ�اَواُت { قال جلَّ جالله: َوَساِرُع�ا ِإَلى َمْغِفَ�ٍة ِمْ� َر�ُِّ�ْ� َوَج�ٍَّة َعْ�ُضَها ال�َّ

ْت ِلْلُ��َِّق�َ� (   [آل ع��ان] })133َواْألَْرُض أُِع�َّ

َ�اِء َر�ُِّ�ْ� َوَج�ٍَّة َعْ�ُضَها َ�َعْ�ضِ َساِ�ُق�ا ِإَلى َمْغِفَ�ٍة ِمْ� { وقال س��انه:  ال�َّ

ِ ُیْ�ِت�ِه َمْ� َ��َ  ِ َوُرُسِلِه َذِلَ� َفْ�ُل �َّ ْت ِللَِّ�یَ� آَمُ��ا ِ�ا�َّ اُء َ��َُّ ُذو َواْألَْرِض أُِع�َّ

  [ال��ی�] })21اْلَفْ�ِل اْلَعِ��ِ� (

  

  ال��اوات واألرض ب�َّ� ال�� ت�ارك وتعالى في اآل�ات أن ال��ة ع�ضها

  للعل�اء ق�الن في ال��ألة:

 َن�ََّه َتَعاَلى ِ�اْلَعْ�ِض َعَلى ال�ُّ�ِل ِألَنَّ اْلَغاِلَ� َأنَّ ال�ُّ�َل َ�ُ��ُن َأْكَ�َ� ِم�َ  -1

  .اْلَعْ�ضِ 

ي ف��ا جاء ف�اللة لف� األقل وه� الع�ض ت�ل على أن ال��ل أوسع وأع�� 

ْلَ��ََّ�ْ�ِ� َداٍن َعَلى ُفُ�ٍش َ�َ�اِئُ�َها ِمْ� ِإْسَ�ْ�َ�ٍق َوَجَ�ى اُم�َِّ�ِ��َ� { ق�ل هللا تعالى:

(ال����) ف��� س���ن  فإذا �ان� ال��انة م� اإلس���ق  [ال�ح��] })54(

  .حال ال��ل ال�ارجي

  

��لها �ع�ضها ألنها ت�� ع�ش ال�ح�� ومع�ى ذل� أنها على ه��ة ُ��ة  -2

  .م���ی�ةو�ال�الي فإن ��لها �ع�ضها فهي 

ال�اه� أنها ����ة وواسعة وم� الُ�����ل على العقل مه�ا أ�ل� ل�ف�ه 

  .ال��ال لل�ف��� أن ��ل إلى ت��ل سعة ال��ة
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g ع�د ال��ان؟ ��  

  [ال�ح��] })46َوِلَ�ْ� َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َج�ََّ�اِن ({ قال تعالى:

  [ال�ح��] })62َوِمْ� ُدوِنِهَ�ا َج�ََّ�اِن ({ ث� قال س��انه:

ففي اآل�ة األولى جاء وصف ج��ان �أوصاف مع��ة ث� ات�ع ذل� �ق�له وم� 

  .دونه�ا ج��ان(إذن هي أر�ع ج�ان)

  

ِ ْبِ� َ�ْ�ٍ�، َعْ� َأِب�ِه، َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى هللاُ   َعَلْ�ِه َعْ� َأِبي َ�ْ�ِ� ْبِ� َعْ�ِ� �َّ

ٍة، آِنَ�ُ�ُهَ�اَج�ََّ�اِن ِمْ� «َوَسلََّ� َقاَل:   َذَهٍ�، آِنَ�ُ�ُهَ�ا َوَما ِف�ِهَ�ا، َوَج�ََّ�اِن ِم�ْ  ِف�َّ

لِ�ْ�ِ�، َعَلى َیْ�ُ�ُ�وا ِإَلى َر�ِِّهْ� ِإالَّ ِرَداُء اَوَما ِف�ِهَ�ا، َوَما َبْ�َ� الَقْ�ِم َوَ�ْ�َ� َأْن 

  )180)، أخ�جه م�ل�(4878أخ�جه ال��ار�( »َوْجِهِه ِفي َج�َِّة َعْ�نٍ 

�ا م� أن ه�اك ج��ان آن��ه�ا وما ف�ه صلى هللا عل�ه وسل�ا ُی��ِّ� ال��ي وه�

، أ� أن �ل شيء ف�ه�ا إما ذه� وج��ان أخ��ان آن��ه�ا وما ف�ه�ا م� ف�ة

  م� ذه� و�ما م� ف�ة وجاء الف�ق لل���ع وم� ث�َّ ����ل ال�ََّ�ُع�ْ 

  

 g :ألهل العل� ��ه ق�الن: })62َوِمْ� ُدوِنِهَ�ا َج�ََّ�اِن ({ ق�له تعالى  

الق�ل األول: أ� ال�ق��د أنه�ا أعلى وه�ا ق�ٌل م�ج�ح ألن �ل�ة ال�ون  -

  .ع�� الع�ب تع�ي األدنى في ال���لة ول�� األعلى

  

الق�ل ال�اني وه� ال�اجح: ال�ق��د أنه�ا أدنى في ال���لة و�ال�الي فإن  -

  .�ةال���ان في اآل�ة األخ� ال���ان ال����رتان في اآل�ة األولى أعلى م��لًة م�
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  ل��� على ه�ا الق�ل �ع��ة أق�ال:وق� رد اب� ا 

و��ه ق�الن أح�ه�ا أنه ج�ع ف�� وه� الغ��  ﴿َذواتا أْف�اٍن﴾ :أح�ها: ق�له -

وال�اني أنه ج�ع ف� وه� ال��ف أ� ذواتا أص�اف ش�ى م� الف�اكه وغ��ها 

 .ول� ی��� ذل� في الل��� �ع�ه�ا

 ﴿ِف�ِه�ا َعْ��اِن َتْ�ِ��اِن﴾  :ق�لهال�اني  -

وفي اآلخ���� ف�ه�ا ع��ان ن�اخ�ان وال��اخة هي الف�ارة وال�ار�ة ال�ارحة 

 .وهي أح�� م� الف�ارة فإنها ت��� الف�ران وال���ان

ا ﴿ف�ه�وفي اآلخ����  ﴿ف�ه�ا م� �ل فاكهة زوجان﴾ال�ال�: أنه قال  -

 .ول��� أك�لوال ر�� أن وصف األ فاكهة ون�ل ورمان﴾

 واخ�لف في ه�ی� ال�وج�� �ع� االتفاق على أنه�ا ص�فان

فقال�: �ائفة ال�وجان ال��� وال�ا�� ال�� ال �ق�� في ف�له وج�دته ع� 

 .ال��� وه� م���ع �ه ��ا م���ع �ال�ا��

 .(ق�ل م�ج�ح)و��ه ن�� ال ��فى

 .ال�وجان ص�ف مع�وف وص�ف م� ش�له غ��� :وقال� �ائفة

  ن�عان ول� ت�د :ةوقال� �ائف

ال�اه� �هللا أعل� أنه ال�ل� وال�ام� واألب�� واألح��، وذل� ألن وق�ل:

 .اخ�الف أص�اف الفاكهة أع�� وأشهى، وأل� للع�� والف�

  ﴿م����� على ف�ش ��ائ�ها م� إس���ق﴾ال�ا�ع: أنه قال  -

  اإلس���ق: ال���� -

ال��انة م���عة م� (فإذا �ان�  � وخ��هائاهعلى ف�ل ال� هوه�ا ت���

  اإلس���ق ف�ع�ى ذل� أن ال�اه� س���ن حاله أج�ل وأع��)

 وف�� ﴿م����� على رف�ف خ�� و��ق�� ح�ان﴾وفي األخ���� قال 

وه�  (خ��: ،ال�ف�ف �ال��ا�� وال��� وف�� �الف�ش وف�� �ال��ا�� ف�قه

الل�ن األخ�� ال���ل ل�اس أهل ال��ة، وال��ق�� ه�:أ� شيء وصل في 
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إلى درجة عال�ة وس�اء �ان ه�ا شيء أو  �دة واإلتقان والعل� وال��الال�

  .إن�ان)

فاإلن�ان ال��ق��: ه� ال�� وصل م� ال��اء وح�� ال���� والفه� إلى  -

  درجة م���ة، أما ال�يء ال��ق�� فه�: ال�يء ال���ل ال��ق�،

 لق� ذ�� وصف للف�ش في ال�ان�ة ب���ا ت�قف في اآل�ة األولى على ذ��

  .ال��ائ� فق� فل�اذا؟ اك�فى ب���ها لُ��لل على أن ال�اه� أع�� وأج�ل

  

أ� ق��� وسهل ی��اول�نه ���  ﴿وج�ى ال����� دان﴾ال�ام�: أنه قال  -

  .ول� ی��� ذل� في اآلخ����(فال ت��اج إلى جه� في ت�اولها) شاءوا 

  

 ﴿ف�ه� قاص�ات ال��ف﴾ال�ادس: أنه قال  -

��ه� وم�أ� ق� ق��ن ��فه� على أزواجه� فال ی�ون غ��ه� ل�ضاه� به� 

أزواجه� عل�ه� فال ی�عه� ح��ه� أن  أ��اف له� وذل� ی���� ق��

(أ� أن ه�ا �اخ��اره� ف�صل ح�ه� ألزواجه� أن ال ی�ون ی���وا إلى غ��ه�

 غ��ه�)

(وفي ذل� إج�ار فقاص�ات  ﴿ح�ر مق��رات في ال��ام﴾وقال في اآلخ���� 

وم� ق��ت ��فها على زوجها �اخ��ارها أك�ل م�� غ�� مق��رات) 

  .ق��ت �غ��ها

 

ال�ا�ع: أنه وصفه� ���ه ال�اق�ت وال��جان في صفاء الل�ن و�ش�اقه  -

 .وح��ه ول� ی��� ذل� في ال�ي �ع�ها

اإلْح�اِن  ﴿َهْل َج�اءُ   :ال�ام� أنه قال س��انه وتعالى في ال����� األول��� -

وه�ا �ق��ي أن أص�ابه�ا م� أهل اإلح�ان ال��ل� ال�امل  إّال اإلْح�اُن﴾
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(تل� ت���ة م� رب العال��� له�الء) وه�ا ل� ُی��� ف�ان ج�اؤه� �إح�ان �امل

  .في ال����� األخ����

  

ه ء ل�� خاف مقاماال�اسع: أنه ب�أ ب�صف ال����� األول��� وجعله�ا ج�  -

�ا أعلى ج�اء ال�ائف ل�قامه ف�ت� ال��اء ال����ر على وه�ا ی�ل على أنه

ال��ف ت�ت�� ال���� على س��ه ول�ا �ان ال�ائف�ن على ن�ع�� مق���� 

 وأص�اب ���� ذ�� ج��ي ال�ق���� ث� ذ�� ج��ي أص�اب ال����

(خ�ف ال��م� ی��قف على األش�اء ال�ل�ة ال�اض�ة، أما ال�ق���� وأص�اب 

� م���� ودائ�، حاله ه� ال��ف م� ه�ا وم� ذاك، ال��ازل العال�ة ف��فه

قال أح� ال�لف: صاح� ال�ف� الل�امة ه� ال�� یل�م نف�ه على ال��� 

  .وال��، فه� ��اف ح�ى م� ال��اح ح�ى ال ُی�قعه في ال��ام

  

  .وال��اق ی�ل على أنه ن��� ف�ق  ﴿وم� دونه�ا ج��ان﴾العاش�: أنه قال  -

  

  � لل�ق���� على اخ�الف درجاته� واث���� لل��م���،إذن ع�د ال��ان أر�ع اث���

  فإن ق�ل ف��� انق��� ه�ه ال��ان األر�ع على م� خاف مقام ر�ه؟

    .ق�ل: ال�ائف ال��م� له ج�ة وال�ائف ال�ق�ب له ج�ة 

ج�ة على فعل ال�اعة وج�ة على ال��ف م� لل�ق���� ج��ان  : أنق�ل 

م�ه� ج�ة على فعل ال�اعة وج�ة ال�ع��ة، و��ل� أص�اب ال���� لل�اح� 

على ت�ك ال�ع��ة، ف�ل�ا فعل ال��ء �اعة �ل�ا ت���� له ال��ة و�ل�ا ت��� 

ال�عاصي واب�ع� ع�ها �ان� له ج�ة أخ�� وهي ج�ة ال��ف م� ال�ع��ة 

  .والُ�ع� ع�ها
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g ال��ة درجات وأهلها م�فاوت�ن ���ا ب��ه� في ال��ازل.  

َرَجا َوَمْ� َ�ْأِتهِ { قال تعالى: اِلَ�اِت َفُأوَلِ�َ� َلُهُ� ال�َّ ُت اْلُعَلى ُمْ�ِمً�ا َقْ� َعِ�َل ال�َّ

ى ) َج�َّاُت َعْ�ٍن َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�َها اْألَْنَهاُر َخاِلِ�یَ� ِف�َها َوَذِلَ� َجَ�اُء َمْ� َتَ�كَّ 75(

  [�ه] })76(

  .فال�رجات ت�فاوت ح�� أع�ال ال��اد

، َقاَل: َلِق�ُ� َثْ�َ�اَن َمْ�َلى َرُس�ِل ِهللا َصلَّى هللاُ    َمْعَ�اُن ْبُ� َأِبي َ�ْلَ�َة اْلَ�ْعَ�ِ��ُّ

اَل ُقْلُ�: َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفُقْلُ�: َأْخِ�ْ�ِني ِ�َعَ�ٍل أَْعَ�ُلُه ُیْ�ِخُلِ�ي ُهللا ِ�ِه اْلَ��ََّة؟ َأْو قَ 

ل�َّاِلَ�َة َفَقاَل: ، َفَ�َ�َ�. ُث�َّ َسَأْلُ�ُه َفَ�َ�َ�. ُث�َّ َسَأْلُ�ُه اِ�َأَح�ِّ اْألَْعَ�اِل ِإَلى هللاِ 

ُ��ِد «َسَأْلُ� َعْ� َذِلَ� َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَل:  َعَلْ�َ� ِ�َ�ْ�َ�ِة ال�ُّ

ِ، َفِإنََّ� َال َتْ�ُ�ُ� ِ�َِّ َسْ�َ�ًة، ِإالَّ   »، َوَح�َّ َعْ�َ� ِبَها َخِ��َ�ةً ةً  ِبَها َدَرجَ َرَفَعَ� هللاُ ِ�َّ

  .)488أخ�جه م�ل�(

  ،أ� س��ة ُی�فع بها الع�� و�عل� في ال��ازل

فإذا سأل أح�ه� أنا أصلي ول��ي ال أعل� فل�اذا؟ ألن ال���د ُ�قابله معاصي 

وه�ا ما ���ع العل� واالرتقاء وله�ا فإن ال�ع� م�َّا ت��اج صالته إلى صالة 

  .ح�ى ی�تقي صاح�ها

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه وَ _
َ
َسلََّ�: َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

َالَة، َوَصاَم َرَمَ�اَن َ�اَن َحق�ا َعَلى �َِّ أَ « ِ َوِ�َ�ُس�ِلِه، َوَأَقاَم ال�َّ ْن َمْ� آَمَ� ِ�ا�َّ

ِ َأْو َجَلَ� ِفي َأْرِضِه الَِّ�ي ُوِلَ� فِ َجاَهَ� ِفي  ُیْ�ِخَلُه الَ��ََّة، ، َفَقاُل�ا: »�َهاَسِ��ِل �َّ

ُ� ال�َّاَس؟ َقاَل:  َها �َُّ َجٍة، ِإنَّ ِفي الَ��َِّة ِماَئَة َدرَ «َ�ا َرُس�َل �َِّ، َأَفَال ُنَ��ِّ أََع�َّ

َ�اِء َواَألْرِض، َفِإَذا َرَجَ�ْ�ِ� َ�َ�ا َبْ�َ� ال�َّ ِفي َسِ��ِل �َِّ، َما َبْ�َ� ال�َّ  ِلْلُ�َ�اِهِ�ی�َ 

َفْ�َقُه  -ُأَراهُ  -َسَأْلُ�ُ� �ََّ، َفاْسَأُل�ُه الِفْ�َدْوَس، َفِإنَُّه َأْوَسُ� الَ��َِّة َوأَْعَلى الَ��َِّة 

ُ� َأْنَهاُر الَ��َّةِ    .)2790أخ�جه ال��ار�( »َعْ�ُش ال�َّْحَ�ِ�، َوِمْ�ُه َتَف�َّ
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ه�ه ال��ة أع�ت فق� لل��اه�ی� في س��ل هللا أ� َم� خ�ج ل��عل �ل�ة هللا 

(خ�ج إلى ساحة الق�ال لُ��اه� جهاًدا ص��ً�ا ی�اف� ش�و� اإلسالم  هي العل�ا

م���ًال ألوام� هللا و���غي م�ضات هللا ع� وجل) وح�ى ب�� ال��اه�ی� ی�ج� 

  .اخ�الف ب�� درجة �ل واحٍ� م�ه�

  

g  م�ازل في ال��ة؟ما هي أعلى  

أعلى م��لة في ال��ة هي ال�س�لة وهي م��لة ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� 

  .فهي أعلى م� الف�دوس

ِ ْبَ� َعْ�ِ�و ْبِ� اْلَعاِصي، َ�ُق�ُل: ِإنَُّه َسِ�َع َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا عَ  َلْ�ِه َعْ�َ� �َّ

ًنا َفُق�ُل�ا ِمْ�َل َما َ�ُق�ُل، ُث�َّ َصلُّ�ا َعَليَّ «َوَسلََّ� َ�ُق�ُل:  ، َفِإنَُّه َمْ� ِإَذا َسِ�ْعُ�ْ� ُمَ�ذِّ

، َفِإنََّها َمْ�ِ�َلٌة اْلَ�ِس�َلةَ  ُث�َّ َسُل�ا ِليِبَها َعْ�ً�ا، َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه 

ا ُهَ�، َفَ�ْ� َسَأَل ِمْ� ِ�َ�اِد �َِّ، َوَأْرُج� َأْن َأُك�َن َأنَ  ِفي اْلَ��َِّة، َال َتْ�َ�ِغي ِإالَّ ِلَعْ��ٍ 

َفاَعةُ    »ِلي اْلَ�ِس�َلَة، َحلَّْ� َعَلْ�ِه ال�َّ

?د( ? للنسائي(6568مسند ? ? ?(1654)، ?لسنن ?لك   ح�� األل�اني: ص��ح )3614)، سنن ?لترمذ

ألحٍ� غ��ه  فل��� صلى هللا عل�ه وسل�تل� ال���لة خاصة �ال��ي ال�اه� أن: 

  .وهي أعلى م�ازل ال��ة

  

g أما أدنى أهل ال��ة م��لة:  

 َصلَّى َعِ� اْلُ�ِغ�َ�ِة ْبِ� ُشْ�َ�َة، َقاَل: َسِ�ْعُ�ُه َعَلى اْلِ�ْ�َ�ِ� َیْ�َفُعُه ِإَلى َرُس�ِل هللاِ  _

َثِ�ي ِ�ْ�ُ� ْبُ� اْلَ�َ�ِ�  َثَ�ا ُسْ�َ�اُن ْبُ�  - َلُه َواللَّْف�ُ  -ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: َوَح�َّ َح�َّ

َثَ�ا ُمَ��ٌِّف،  ، َ�ُق�ُل: َسِ�ْعُ� الْ ُعَ�ْ�َ�َة، َح�َّ ْعِ�يَّ ُ�ِغ�َ�َة ْبَ� َواْبُ� َأْ�َ�َ� َسِ�َعا ال�َّ

ُ�ُهَ�ا، ُأَراهُ اْبَ� َقاَل ُسْ�َ�اُن: َرَفَعُه َأحَ  -ُشْ�َ�َة، ُ�ْ�ِ�ُ� ِ�ِه ال�َّاَس َعَلى اْلِ�ْ�َ�ِ� 

اَل: ُهَ� َرُجٌل ْ�ِ�َلًة، قَ أَْهِل اْلَ��َِّة مَ  َسَأَل ُم�َسى َر�َُّه، َما َأْدَنىَقاَل: "  -َأْ�َ�َ� 

، َ�ِ�يُء َ�ْعَ� َما ُأْدِخَل أَْهُل اْلَ��َِّة اْلَ��ََّة، َ�ُ�َقاُل َلُه: اْدُخِل اْلَ��ََّة، َ�َ�ُق�ُل: َأْ� رَ  بِّ
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َلَ� َتْ�َضى َأْن َ�ُ��َن أَ  َكْ�َ� َوَقْ� َنَ�َل ال�َّاُس َمَ�اِزَلُهْ�، َوَأَخُ�وا َأَخَ�اِتِهْ�، َ�ُ�َقاُل َلُه:

، َ�َ�ُق�ُل: َلَ� َذِلَ�، َوِم�ْ  ْنَ�ا؟ َ�َ�ُق�ُل: َرِض�ُ� َربِّ ُلُه ِمْ�ُل ُمْلِ� َمِلٍ� ِمْ� ُمُل�ِك ال�ُّ

، َ�َ�ُق�ُل: َهَ�ا َل�َ َوِمْ�ُلُه  َوَعَ�َ�ُة  َوِمْ�ُلُه َوِمْ�ُلُه، َفَقاَل ِفي اْلَ�اِمَ�ِة: َرِض�ُ� َربِّ

، ْفُ�َ�، َوَل�َّْت َعْ�ُ�َ�، َ�َ�ُق�ُل: َرِض�ُ� َربِّ َأْمَ�اِلِه، َوَلَ� َما اْشَ�َهْ� نَ  ، َقاَل: َربِّ

َلْ�َها، َفَأْعَالُهْ� َمْ�ِ�َلًة؟ َقاَل: ُأوَلِ�َ� الَِّ�یَ� َأَرْدُت َغَ�ْسُ� َ�َ�اَمَ�ُهْ� ِبَ�ِ��، َوَخَ�ْ�ُ� عَ 

، َقاَل: َوِمْ�َ�اُقُه ِفي َ�َ�ٍ� " َفَلْ� َتَ� َعْ�ٌ�، َوَلْ� َتْ�َ�ْع ُأُذٌن، َوَلْ� َ�ْ�ُ�ْ� َعَلى َقْل�ِ 

 " :  َلُهْ� ِمْ� ُق�َِّة أَْعُ��ٍ {ِكَ�اِب ِهللا َع�َّ َوَجلَّ
َ
[ال���ة:  }َفَال َتْعَلُ� َنْفٌ� َما ُأْخِفي

  .)189أخ�جه م�ل�( ] اْآلَ�َة.17

 ع��ة م�هاأك�� م� ه�ه األحادی� رو�� �ع�ة م��ن وق� أورد اإلمام م�ل� 

  .دخ�ًال إل�ها أو أدناه� م��لًة)(أخ� أهل ال��ة 

أدناه� م��لًة أخ� �ل ه�ا الع�اء وه� أخ� َم� ی�خل ال��ة فل�ا س�ع م�سى 

  .عل�ه ال�الم ه�ا سأل ع� أعاله� م��لًة أ� ع�اءً 

  : وه�ا اص�فاء م� هللا ع� وجل له�الءَقاَل: ُأوَلِ�َ� الَِّ�یَ� َأَرْدتُ  _

ه� ف�ل ن��� له�الء هللا س��انه ه� ال�� غ�سه ل: َغَ�ْسُ� َ�َ�اَمَ�ُهْ� ِبَ�ِ�� _

  ب��ه

  : أ� ال أح� �عل� ماذا أع�دت له�َوَخَ�ْ�ُ� َعَلْ�َها_

فالع�� واألذن  :َقْلِ� َ�َ��ٍ  َفَلْ� َتَ� َعْ�ٌ�، َوَلْ� َتْ�َ�ْع ُأُذٌن، َوَلْ� َ�ْ�ُ�ْ� َعَلى_

  له�الءوالعقل ال �����ع أٍ� م� ه�ه األش�اء أن ��ل إلى ما أع�ه هللا

ال�ق���� ال��ق�� ال�ی� أح��ا هللا وأح�ه� وال�ی� وفقه� هللا لألع�ال ال�ال�ة 

و��� له� أم�ه� وص�ف ع�ه� م�اغل وش�اغل ال�ن�ا، ص�ف ع� قل��ه� 

اله�� واألم�اض ونقاه� م� آفات ال�ف� ومأل قل��ه� �ال���ة وال�ق�� 

�ل  وال�ضا ��ا ق�ر وال�� واإلخ�ات واإلنا�ة وال��اس�ة وال��� على أق�ار هللا

�هاًدا ف�ع�ا في ال�ن�ا واج�ه�وا اج صلى هللا عل�ه وسل�عل�ه وات�ع�ا ن��ه 
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ع��ً�ا ح�ى ��ل�ا إلى ر�ه� �قلٍ� سل�� فال شه�ة ُتف�� عل�ه� الع�ل وت�عله� 

��ق��ا في ال����ر م� آفات ال�ف� وأم�اض القل�ب وال ش�هة ���� أن 

 القل� �أع�ال القل�ب، لق� �ان سعي خ�ة بل ُمِلئَ ت�عله� �ُ���ا في أم�ر اآل

ه�الء في ال�ن�ا إلرضاء هللا و����ة ال�ص�ل إلى ذل� ���ق ول�� إدعاًء، 

فق� ی�عي اإلن�ان أش�اء ����ة ول��ه غ�� صادق أما ه�الء فق� ص�ق�ا ���ا 

عاه�وا هللا عل�ه ف���وا وت��ل�ا وال��م�ا �ال��� على ال���� فال شه�ة 

ا� و� ال ع هللا و�أسق��ه� وال ُش�هة ض�ع�ه� بل قل�ب معلقة �ا� فهي م

  .ی���ون م� ال�ن�ا إال إرضاء ر�ه� س��انه

_وَم� أراد أن ���� على ُخ�ى ه�الء فالب� له أن �ع�ل و���ع� ق�ر اإلم�ان 

ع� ال�اس ألن االخ�ال� �ال�اس في الغال� ی�د� إلى أح� أم��� إما ح�� 

ا و�ما  إ�اهو�ما ف�اد، فإما أن �قع اإلن�ان ���� ����ه على نع�ة رزقه هللا

�قع ���� �ف�� عل�ه دی�ه، ��ا أن االخ�ال� ال���� ورؤ�ة أهل ال�عاصي ی�ث� 

على القل� ف���ل ال���� م� ال�ه� وال ��� إال ن�ائج ض��فة، أما الُ�ع� فإنه 

  ی�د� إلى حالة م� ال�فاء واألن� �ا� ع� وجل،

�اك ���� إال أن ه_و�ع� �ل ه�ا ال���� الع��� ال�� جعله هللا س��انه لل�ق

ن��� أع�� م�ه م�ات وم�ات أال وه� رؤ�ة هللا جلَّ جالله، ف�ل ه�ا ال���� ال 

  .ُ��او� شيء إذا ما ُق�رن ب�ؤ�ة وجه ال�ح��

_ن�� ن��اج إلى جهاد ال�ف� وس�ال هللا على ال�وام أن ُی�فق�ا إلى ما ُ��� 

�� ج�ة م� غ و��ضى وُ���� عل��ا األس�اب ال�ي ُت�صل�ا لل��ة، ف�ا م�

أس�اب ��ا أن ال��ة ال تأتي �ال�عاء فق� بل الب� م� الع�ل والع�ل ���اج 

إلى ت�ف�� م� هللا و�م�اد وت���� و�رشاد ألن اإلن�ان عاج� وجه�ه ض��� 

و�اق�ه قل�لة والف�� ش�ی�ة ول�ال ف�ل هللا ورح��ه وع�ائه و�ح�انه و�نعامه 

م�انه، ی��غي أن ُن�ق� االس�عانة و�م�اده للع�� ل�ا اس��اع أن ی���ك م� 

�ا� ���ق ح�ى ن����ع أن ن�ل وح�ى ُ�ع���ا هللا على أم� دن�انا وعلى 
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نف�س�ا األمارة �ال��ء وال�ي ر��� إلى ال�ن�ا وف�ح� ��ا وصل� إل�ه، ول� أن 

هللا ع� وجل أو�ل�ا إلى أنف��ا ل�ع�ا وَم� ی�� نف�ه ��ق� و���اجع فعل�ه أن 

س��انه ق� ت�لى ع�ه وت��ه ل�ف�ه، �����د أن �قع في مع��ة �عل� أن هللا 

فعل�ه أن �ع�ف أن ه�اك خلل ألن ر�ه ل� ُ�ع�ه و�ال�الي فعل�ه أن ی��ب و�ع�د 

  و���غف� وال�ب �ق�ل و�غف� فه� ال�ح�� ال�ح�� ون�� ���

_أسأل هللا أن ی��� ل�ا األق�ال واألع�ال ال�ي ُت�ض�ه ع�َّا و��خل�ا ال��ة �غ�� 

  .سا�قة ع�اب وال ح�اب

  

  س��ان� الله� و����ك أشه� أن ال إله إال أن� أس�غف�ك وأت�ب إل��

  

  
  

  

 

  

  

  


